ce va conduce proiectele catre succes …

Distribuit Oficial in Romania de :

www.europroiect.ro

Stimate Client ,
Aceasta brosura cuprinde o imagine de ansamblu a MPMMTM Enterprise
pentru a va ajuta sa va luati decizia de cumparare. Brosura prezinta ce
reprezinta Editia MPMM Enterprise, cum sa o folositi si de ce este benefica
pentru organizatia dumneavoastra.
Pentru orice intrebari suplimentare, puteti sa trimiteti un mail pe
adresa mpmm@europroiect.ro - suntem aici pentru a va ajuta !
Cititi in aceasta brosura mai mult despre MPMM Enterprise …

Generalitati
MPMM este un set de instrumente pentru crearea si administrarea metodologiilor de project management.
Pentru a va ajuta sa va creati metodologii personalizate pentru uzul Dvs., acest set de unelte include o
metodologie completa, gata pentru a fi utilizata “out of the box”.
Acesta metodologie inclusa, va arata cum sa realizati pas cu
pas un proiect. Este diferita, pentru ca fiecare pas este descris
amanuntit si include modele (template) si exemple practice pentru
a va ajuta sa completati pasii rapid si usor. Cand deschideti MPMM
puteti alege sa:
 Vizualizati si sa folositi metodologia inclusa ;
 Sa creati o versiune de metodologie personalizata care sa
raspunda perfect nevoilor proiectelor dumneavoastra ;
 sa creati o metodologie noua, prin importarea tuturor
proceselor si legarea lor impreuna in cadrul ciclului de viata
al proiectului.
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De ce este UNIC …
Este unic pentru ca este singurul instrument din lume care:





Este specifica Managementului de Proiect
Include o Metodologie standard , gata de utilizat ( “Out of the box” )
Vine cu o gama completa de documente sablon (template)
Este 100%personalizabil (toate documentele template pot fi personalizate cu sigla organizatiei)

De asemenea este singurul instrument care include un Ciclu de Viata al Proiectului complet, precum si documentele sablon (template)
si exemple cu Studii de caz de care aveti nevoie pentru a lucra inteligent.

Este practic …
Pentru fiecare pas din Ciclul de Viata al Proiectului, exista cate un Project
Management Template sa il reprezinte. Fiecare document sablon (template) este
preformatat si poate fi personalizat cu brandul organizatiei Dvs..
Sabloanele (Template) si Studiile de Caz ii ajuta pe membrii echipei de proiect sa
creeze livrabile mai repede si mai eficient ca niciodata.

Este scalabil …
Ciclul de Viata al Proiectului inclus in MPMM se aplica tuturor proiectelor indiferent de marime.
Pentru a scala metodologia la dimensiunea proiectului dumneavoastra, pur si simplu selectati
procesele adecvate dimensiunii proiectului si sunteti gata !
De asemenea se aplica si in toate industriile, deoarece metodele sunt generice si se aplica tuturor
tipurilor de proiecte. Este folosit in mod curent de Managerii de Proiect in toate industriile din lume
pentru a-si mari rata de succes.

Este scalabil …
Continutul inclus in MPMM a fost aliniat cu cele doua Standarde mondiale de Management de
Proiect, PMBOK® si Prince2®.
Daca doriti sa implementati cele mai bune practici in cadrul organizatiei dumneavoastra, puteti
sa utilizati continutul furnizat de MPMM chiar astazi.
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MPMM® Enterprise
Editia Enterprise are drept tinta companiile medii si mari care au mai multe proiecte in
derulare in acelasi timp. Daca va incadrati in aceasta cerinta, atunci editia Enterprize este
ceea ce va trebuie.
Va ajuta sa creati o suita de metodologii care sa raspunda perfect nevoilor
dumneavoastra.
De asemenea puteti sa publicati metodologiile prin intermediul Intranetului companiei,
astfel incat sa poata fi accesat de catre membrii echipelor de proiect prin intermediul web-ului.
Editia MPMM Enterprise beneficiaza de aceleasi caracterisiti si optiuni ca si editia
MPMM Professional, pentru ca dumneavoastra sa puteti sa va creati metodologii
personalizate. Si, asemanator editiei MPMM Professional puteti sa il instalati pe un server
central astfel incat sa puteti colabora cu echipa de metodologie.

Exista totusi 2 mari beneficii pe care editia MPMM Enterprise le ofera in plus fata de editia MPMM Professional:

Open License
Va pune la dispozitie un sistem “Open License” pentru a putea
folosi metodologiile in cadrul companiei. Spre deosebire de editia
MPMM Professional, nu trebuie sa cumparati cate o licenta pentru
fiecare utilizator. In schimb fiecare angajat din compania
dumneavoastra poate fi licentiat pentru a folosi continutul asa cum
doreste. Primiti pana la 50 de licente de administrator si un numar
nelimitat de licente de publicare pentru software, astfel incat
oricine din compania dumneavoastra poate accesa metodologiile
pe care le creati.

Facilitati de Publicare
Include o facilitate isteata care va ajuta sa publicati
metodologiile in Intranet. Puteti realiza acest lucru prin
marcarea metodologiilor pe care doriti sa le publicati si apoi
selectati optiunea “Export to Web”. Aceasta optiune exporta
metodologiile in format HTML pentru a putea fi publicate usor
in Intranet. In acest mod, managerii si echipele de proiect pot
accesa metodologiile, in functie de nevoile fiecaruia. Nici un
alt produs pe piata nu va pune la indemana aceasta facilitate
puternica.

Utilizand MPMM Enterprise, veti putea :
 Crea o suita de metodologii adaptate perfect nevoilor companiei dumneavoastra
 Colabora ca o echipa, prin administrarea metodologiilor pe un server central
 Sa publicati metodologiile pe intranet, astfel incat sa poata fi accesate de intreaga organizatie
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Cum functioneaza …
Pentru a va face o idee despre modul cum functioneaza MPMM Enterprise ,va voi spune cum a implementat
un client recent
MPMM ® Enterprise in organizatia sa :
O organizatie avea de administrat o varietate de proiecte
din diverse domenii, de la IT si Finante pana la Protectia
Mediului.
Voiau sa se asigure ca toti Managerii de Proiect si toate
echipele de proiect se ghideaza dupa acelasi proces de
executare a proiectelor. De asemenea doreau ca toti sa
foloseasca aceeasi terminologie, sa completeze aceleasi tipuri
de rapoarte si sa documente de proiect in aceeasi maniera.
Ca solutie au achizitionat o licenta de MPMM Enterprise.
Dupa achizitie au descarcat si au instalat MPMM Enterprise pe cinci calculatoare diferite din PMO (Project Management
Office). Biroul PMO era responsabil pentru crearea si publicarea de metodologii in cadrul organizatiei. Pentru a instala programul, pur
si simplu l-au descarcat de pe site si au instalat baza de date intr-un director share, pe server, unde aveau acces mai multi utilizatori
simultan, printr-un simplu click. Nu a fost nevoie de ajutorul nici unui angajat din departamentul IT. Apoi au descarcat programul pentru
desktop pe fiecare PC si l-au conectat la baza de date centrala. Au fost necesare 5 minute pentru a descarca si instala programul pe
fiecare PC. In cateva minute aveau 10 PC-uri conectate la metodologia continuta de baza de date centrala si puteau incepe sa creeze
metodologii personalizate pentru proiectele lor.
O saptamana mai tarziu, acestia creasera deja o metodologie customizata cu datele de identificare ale firmei (sigla si date de
contact) pentru proiecte mici. Ei doreau sa publice aceasta metodologie pe Intranetul propriu, pentru a putea fi utilizata cu usurinta de
Project Manageri si echipele de proiect. Pentru a o publica, au facut un simplu “Click” pe instructiunea “Export to Web” (din MPMM) si
au copiat folderul exportat pe Intranet. Deoarece MPMM Enterprise a exportat metodologia in formai HTML, aceasta a putut fi
incarcata in Intranet n citeva minute.
Foarte curind, in timp ce fisierele au fost copiate in Intranet, Project Managerii si echipele de proiect aveau full acces la ele.
Metodologia pe care au creat-o explica fiecarui Project Manager cum trebuie sa completeze si sa finalizeze pas-cu-pas proiectele
mici. Aceasta includea documente sablon (template) si exemple practice, iar membrii echipei de proiect puteau sa navigheze usor
prin intreaga metodologie facind click pe link-urile incluse.
Intregul birou PMO era fericit deoarece puteau controla crearea si publicarea metodologiilor ce erau utilizate. Project
managerii si echipele de proiect aveau acces imediat la toate materialele necesare predarii proiectelor lor. Peste cateva luni, PMO a
utilizat MPMM® Enterprise pentru a crea si publica diferite metodologii pentru proiecte de diferite dimensiuni. Rezultatul a fost
cresterea eficientei, cresterea numarului de proiecte realizate si imbunatatirea rezultatelor privind fiecare proiect livrat la timp si cu
respectarea bugetului.

Vizitati : www.project-management-romania.ro

Contactati : mpmm@europroiect.ro

Beneficii
Este binecunoscut faptul ca organizatiile care au implementate metodologii de
Project management, obtin un nivel ridicat de succes in derularea proiectelor decit
cele care nu au o metodologie.
Adevarul este ca utilizind cu consistenta aceleasi metodologii in livrarea
proiectelor, duce la eficientizarea intregului proces. Asta inseamna ca veti putea livra
mai multe proiecte in timp mai scurt, economisind bani si resurse.
Dvs. puteti imbunatati deasemenea eficienta proiectelor pe care le desfasurati
prin implementarea unui cadru flexibil pentru metodologii de Project Management,
furnizat de MPMM Enterprise.
Puteti vedea mai jos modul in care puteti beneficia de aceasta :

Un Start Competitiv
Project Managerii vor avea un start bun atunci cind “kicking off” (lanseaza) noi proiecte. Metodologia MPMM furnizeaza
un RoadMap complet pentru intregul proiect, astfel incit Project Managerii vor sti cit trebuie sa livreze, cind si de catre cine.
Aceasta le va arata cum sa faca managementul schimbarilor, al riscurilor, al problemelor si deasemeni managementul clientilor,
furnizorilor si procurementul. Tot ceea ce trebuie ei sa faca este sa urmeze roadmap-ul furnizat, care ii ajuta sa lucreze proiectele
de la un capat la celalalt fara nici o abatere.

Imbunatatirea Comunicarii
Unul din riscurile care conduc la esuarea proiectelor este comunicarea slaba. Pentru a minimiza acest risc, toti trebuie
sa vorbeasca in aceeasi “limba a proiectului” , utilizind aceeasi terminologiem aceeasi metodologie si comunicind in acelasi fel.
Adoptind o metodologie pentru proiecte echipele vor utiliza aceeasi terminologie, rapoarte si procese pentru a comunica eficient.
Aceasta imbunatateste major sansele de succes.

Eficienta Crescuta
Eficienta ar putea fi definita ca o cantitate de munca pe care o efectuati intr-o perioada definita de timp. Utilizind
documentele sablon (template) si exemplele practice incluse in MPMM ® Enterprise, Project Managerii vor finaliza livrabilele mai
repede ca nciodata. Calitatea muncii lor va creste deoarece ei vor utiliza continut de inalta calitate pentru finalizarea documentelor
si crearea proceselor proiectului.

Cresterea Succesului
Prin publicarea Metodologiilor (pe Intranetul propriu) furnizate de MPMM, Project managerii vor avea un roadmap clar.
Echipele de Proiect vor sti ceea ce trebuie sa completeze si de catre cine. Persoanele care fac revizia proiectelor vor avea un
instrument solid de masura in fata Sponsorilor proiectului, avind vizibilitate totala asupra proiectului. Conducerea Proiectului
(Project Board) vor avea rapoarte clare iar Clientii vor asigura mai bine sustinerea proiectului. Este un castig de toate partile.
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Pret
Exista doua diferente importante intre MPMM® Enterprise si alti competitori. Prima este ca ceilalti
competitori nu va permit sa customizati (sa utilizati pe formulare sigla si datele Dvs. de contact) metodologia
furnizata ci va permit doar sa publicati metodologia pe care o furnizeaza ei. MPMM Enterprise va permite sa faceti
asta ( sa customizati metodologia oferita) si chiar mult mai mult.
A doua diferenta importanta este ca ceilalti competitori va ofera o licenta Open pentru o suma cuprinsa intre
$50.000 si $250.000 . MPMM® Enterprise va ofera asta doar pentru suma de $4.800 USD.
Atunci cind achizitionati MPMM Enterprise , veti primi :
 Dreptul de a instala MPMM Enterprise software pe un numar de pana la 50 de PC-uri, pentru crearea
si customizarea metodologiilor, pentru Echipa de Metodologii de Project management.
 Abilitatea de a publica metodologiile pe care le-ati creat, pe Intranetul organizatiei.
 O Licenta Open care da dreptul oricarei persoane din organizatia Dvs. sa acceseze continutul pe
care l-ati publicat, incluzind intreaga metodologie inclusa in MPMM Enterprise.
Aveti numai o mica echipa de oameni responsabili cu administrarea metodologiilor, dar un numar mare de
echipe ce asteapta sa le acceseze ? Daca DA, atunci MPMM Enterprise este perfect pentru voi, deoarece
Licenta Open va permite sa publicati metodologiile pentru intreaga Dvs. organizatie, rapid si usor.

Urmatorii Pasi
In primul rind , descarcati GRATUIT o versiune DEMO (trial) a MPMM
Professional care include acelasi continut ca si MPMM Enterprise.
Apoi, cind sunteti gata trimiteti un mail ( mpmm@europroiect.ro) cu o
Comanda pentru MPMM® Enterprise. Va vom transmite un link personalizat
pentru a descarca software-ul cu licenta multiuser, dreptul de a utiliza continutul
Open in cadrul organizatiei Dvs. si toate facilitatile ce va vor permite sa va
publicati metodologiile pe Intranetul propriu. Este deosebit de simplu si usor.
Aveti intrebari ? Transmiteti-ne un email la mpmm@europroiect.ro si o
persoana amabila de la Departamentul MPMM Suport va fi incintata sa va
telefoneze si sa va dea toate informatiile de care aveti nevoie.
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